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November 2009 

Medzinárodný deň študentov 

 Stretnutie študentov s dekanom fakulty 

Vo štvrtok 19. novembra 2009 sa v priestoroch B-klubu stretli 
študenti s vedením FIIT STU pri príležitosti Medzinárodného 
dňa študentov. Tí najlepší si na podujatí prevzali ocenenia: 

CENU DEKANA  
za vynikajúce študijné výsledky a vynikajúco vypracovanú dip-
lomovú prácu sponzorovanú 

 spoločnosťou Accenture Ing. Marko Divéky - cenu odo-
vzdal Marek Grešo, marketingový riaditeľ Accenture 

 Nadáciou Tatra banky Ing. Lenka Litvová - cenu odo-
vzdala Andrea Šalingová, CSR manažérka nadácie 

 spoločnosťou Soitron Ing. Juraj Michalák - cenu odovzdal 
Vladimír Šikura, generálny riaditeľ Soitron, a. s. 

CENU DEKANA  
za vynikajúce študijné výsledky a vynikajúco vypracovanú ba-
kalársku prácu sponzorovanú 

 spoločnosťou Softec Bc. Peter Abelovský - cenu odovzdal 
Roman Janota, riaditeľ divízie Softec, spol. s r. o. 

 spoločnosťou ANECT Bc. Martin Labaj - cenu odovzdal 
Ivan Kúdela, obchodný riaditeľ ANECT, a. s. 

 spoločnosťou Soitron Bc. Dominik Macko - cenu odovzdal 
Vladimír Šikura, generálny riaditeľ Soitron, a. s. 

 

Ďalšie ocenenia získali:  

za výborné študijné výsledky a výborne vypracovanú závereč-
nú prácu inžinierskeho štúdia 

 Cenu SAV Ing. Bianka Kováčová a Ing. Pavel Paroulek 

 Cenu ÚI SAV Ing. Matej Jurikovič a Ing. Peter Kajsa 

ceny odovzdal doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., riaditeľ Ús-
tavu informatiky SAV  

za úspešnú reprezentáciu univerzity a fakulty na súťažiach 

 Imagine Cup 2009 – víťazi slovenského finále a účasť 
v celosvetovom finále v Egypte Bc. Martin Labaj, 
Bc. Peter Liška, Bc. Michal Lohnický a Bc. Daniel Švoňava 

 ACM SRC Grand Finals – 2. miesto a postup do svetové-

ho Grand Finals 2010 Ing. Michal Tvarožek a 4. miesto 
Ing. Marián Šimko (súčasť medzinárodnej konferencie 
Hypertex 2009 v Taliansku) 

 Web Services Challenge 2009 – 1. a 3. miesto v medzi-
národnej súťaži Ing. Peter Bartalos v Rakúsku 

 NAG 2009 – 1. miesto v národnom a medzinárodnom ko-
le súťaže Bc. Vladimír Michalec a 2. miesto v národnom a 
3. v medzinárodnom kole súťaže Bc. Štefan Gula 

 Hlava roka 2008 – zvláštna cena tímu študentov Bc. Ma-
rián Hönsch, Bc. Michal Kompan, Bc. Jakub Šimko a Bc. 
Dušan Zeleník 

 IT diplomka roka 2009 – finalista súťaže ČR a SR 
Ing. Zdenko Porubčan 

 24-hour Programming Contest – 7. miesto v medziná-
rodnej súťaži tím študentov Márius Šajgalík a Bc. Daniel 
Švoňava v Maďarsku 

za úspech v súťažiach organizovaných fakultou a univerzitou 

 TP Cup 2009 – 1. miesto v súťaži tím študentov Bc. Pe-
ter Nosko, Bc. Dušan Rodina, Bc. Daniel Slamka, Peter 
Smolinský, Bc. Ondrej Ševce a Bc. Ivan Tomovič 

 IIT.SRC 2009 a ŠVOČ – za najlepší príspevok v inžinier-
skom štúdiu na konferencii a cenu rektora Bc. Michal Ka-
san 

 FIITAPIXEL – 1. miesto v jednotlivých kategóriách súťa-
že Ing. Peter Vojtek, Filip Tuhý, Ing. Mária Pohronská a 
3. miesto Iveta Halanová  

za reprezentáciu fakulty a STU na umeleckých vystúpeniach 
a športových súťažiach 

 súboru Technik Bc. Michal Behúň a Bc. Boris Pozdech 

 Slovenská univerziáda – 2. miesto v ľahkej atletike To-
máš Lajčin 

 VŠ liga – 2. miesto v plávaní tím študentov Tomáš Lajčin, 
Bc. Stanislav Martinický, Roman Meszároš, Štefan Mitrík 
a Valéria Havranová 

 Rafting – 4. miesto na majstrovstvách sveta Ing. Ján Su-
chal a Bc. Jozef Szadvári 

Poďakovanie si zaslúžili tiež jednotliví vedúci študentov (vý-
skumníci a vysokoškolskí učitelia), ako i sponzori, ktorí podpo-
rujú aj vzdelávanie. 

Po oficiálnej časti sa stretnutie zmenilo na neformálnu vzájom-

nú diskusiu. 

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

Ocenenia 

 Získali sme "bronz" na CZ ACM & SK ACM Student Re-
search Competition 2009 

20. novembra 2009 sa v Prahe (ČR) konala súťaž CZ ACM & 
SK ACM Student Research Competition 2009, určená študen-
tom bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia českých a sloven-
ských vysokých škôl, ktorí súťažili so svojimi projektmi z oblas-
ti informatiky a informačných technológií. Do finále sa 
prebojovali i traja zástupcovia z našej fakulty.  

 

M o t t o :  N e t r á p  s a  ľ u ď m i  z o  s v o j e j  m i n u l o s t i .  J e  d o b r e ,  ž e  s a  n e d o s t a l i  d o  t v o j e j  b u d ú c n o s t i .  

 

http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3109
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Martin Jačala, terajší študent inžinierskeho štúdia sa so svojim 
bakalárskym projektom umiestnil na 3. mieste. Katarína Kost-
ková, naša absolventka inžinierskeho štúdia, získala zvláštnu 
cenu hodnotiacej komisie.  

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

 Študentská osobnosť Slovenska 

 

24. novembra 2009 sa uskutočnilo vyhodnotenie národnej sú-
ťaže mladých talentovaných ľudí - Študentská osobnosť Slo-
venska v akad. roku 2008/09, ktorá sa uskutočňuje už 6. rok 
pod záštitou prezidenta SR s podporou SRK a pod odbornou 
garanciou SAV. V kategórii Informatika a matematicko-
fyzikálne vedy si prevzal ocenenie Michal Tvarožek, študent 
doktorandského štúdia študijného programu Programové sys-
témy, za výsledky vo výskume v oblasti webových technológií. 

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

Reprezentovali nás 

 CEPC 2009 

6. – 8. novembra 2009 sa dva naše tímy (v zložení: Michal 
Lohnický, Márius Šajgalík, Daniel Švoňava a Jozef Jánošiík, 
Martin Labaj, Karol Rástočný) zúčastnili vo Vroclave (Poľsko) 
regionálneho kola medzinárodnej programátorskej súťaže ACM 
– CEPC´09 (Central European Programming Contest '09), na 
ktorej v silnej konkurencii 90 tímov zo 7 krajín sa umiestnili na 
30. a 43. mieste, najlepšie z technických univerzít zo SR. 

 WIKT 2009 

12. - 13. novembra 2009 sa konala v Herľanoch WIKT 2009 -
4. dielňa o inteligentných a znalostne orientovaných technoló-
giách, na ktorej prezentovali svoje príspevky Marián Šimko: 
Vyhľadávanie so sémantikou na webe využitím heterogénnych 
zdrojov, Michal Barla: Personalizácia "divokého" webu: adap-
tívny proxy server, Dušan Zeleník: Dynamika v hierarchickej 
klasifikácii článkov internetových novín, Peter Vojtek: Vhod-
nosť lokálneho ohodnocovania grafu v Sociálnej sieti obchod-
ného registra SR (spoluautorkou všetkých M. Bieliková), Igor 
Andruška: Analýza komunikácie používateľov založená na do-
ménovej ontológii (spoluautori I. Kapustík a V. Rozinajová). 

 ICETA 2009 

19. - 20. novembra 2009 sa v Starej Lesnej konal 7. ročník 
medzinárodnej konferencie ICETA 2009, venovanej novým e-
learningovým technológiám. Na konferencii prezentovali svoje 
postery Igor Grallneth: The “Amber” Approach to Active Queue 
Management (spoluautor M. Vrábel) a Katarína Jelemenská, 
Pavol Čičák: Education Improvement in Mobile Education Cen-
tre. 

Podujatia 

 NGN workshop 

25. novembra 2009 zorganizovala FIIT STU v Bratislave pra-
covné dielne v oblasti sietí budúcej generácie NGN workshop. 

Oznamy 

 IIT SRC 2010 

Na 21. apríla 2010 pripravuje FIIT STU 
v Bratislave študentskú vedeckú konferenciu 
zameranú na informatiku a informačné techno-
lógie IIT.SRC 2010, ktorej cieľom je prezentácia výskumných 

projektov študentov informatiky a informačných technológií vo 
všetkých troch stupňoch štúdia.  
Už sú zverejnené termíny. Sledujte aktuálne informácie, bu-
deme pravidelne upozorňovať na novinky i blížiace sa termíny. 

 TP Cup 2010 

25. novembra 2009 bola uzávierka do súťaže pre 
študentov inžinierskeho štúdia o najlepší tím ro-
ka TP CUP 2010 a vyvrcholí v júni 2010. Akcep-
tovaných bolo 11 projektov.  

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> 
Podujatia pre študentov >> TP Cup. 

FIITAPIXEL 

 Fotografická súťaž rozbehla svoje 2. kolo 

Od 12. novembra 2009 sú už nové témy: 

Farebná príroda 
Príroda často dokáže vykúzliť čarokrásne farby alebo ich kom-
binácie. Dokážeme túto atmosféru zachytiť fotografiou? 

Krajina znakov 
Krajinu vnímame a snažíme sa pochopiť aj pomocou znakov, 
ktoré v nej rozpoznávame. Rozumieme tomuto jazyku? 

Pôvab maličkosti 
Krása architektonického detailu, čaro živého mikrosveta, po-
hladenie jemným úsmevom alebo drobným gestom. Odhalíme 
ich skrytú krásu? 

Výpoveď o človeku 
Jeden obrázok môže o človeku, ktorý je na ňom, veľa pove-
dať. Dokážeme fotografiou o človeku podať výpoveď? 

 

Písali o nás 

 Ocenili 11 študentských osobností roka 2008/2009 
(TASR, 24. 11. 2009) 

 Ocenili študentské osobnosti školského roka 
2008/2009 (STV 1, 24. 11. 2009) 

 Študentskú osobnosť určil výskum baktérie v teplej 
vode (SME, 24. 11. 2009) 
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